Mapa submete à consulta pública procedimentos de certificação sanitária
Está sob consulta pública a proposta da instrução normativa (IN) que institui novos procedimentos para o
trânsito e a certificação sanitária de matérias primas e produtos de origem animal comestíveis e não
comestíveis, produzidos em estabelecimentos registrados no Departamento de Inspeção de Produtos de
Origem Animal (Dipoa), além da Declaração de Conformidade de Produtos de Origem Animal (DCPOA). Saiba
mais: https://goo.gl/wBL6ZD
Presidente participa de abertura do 1º Workshop em
Sanidade Avícola
O presidente do CRMV/MS, João Vieira de Almeida Neto,
participou, na noite do último dia 16, da abertura do 1º
Workshop de Sanidade Avícola, realizado pela Iagro,
Semagro e Governo do Estado.
O presidente enfatizou a importância do investimento em
sanidade avícola, pois se trata de uma das mais importantes
fontes de proteína animal.
O Secretário da SEPAF Jaime Verruck anunciou, durante o
evento, a criação do PROAPE Avicultura, programa que se
encontra em fase de finalização pela equipe da
Semagro. https://goo.gl/5Zo9Ty
Atestado de vacinação contra Influenza Equina é
obrigatório para transportes de animais em Mato Grosso
do Sul
Foi estabelecido em Mato Grosso do Sul a obrigatoriedade
da apresentação do atestado de vacinação contra a
Influenza Equina (gripe equina) para que se possa emitir a
Guia de Trânsito Animal (e-GTA/GTA manual) de equídeos
para aglomeração com finalidade comercial e aglomeração
sem finalidade comercial, através da portaria IAGRO/DDSA
nº 3573/17, publicada em julho. https://goo.gl/xB6nbv

Mapa aprova Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) aprovou a versão definitiva do Plano
Estratégico do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), por meio da
Portaria nº 116, publicada no Diário Oficial da União no dia 02 de outubro. O conjunto de normas traz as ações
que serão desenvolvidas nos próximos dez anos para o Brasil tornar-se área livre da doença sem vacinação a
partir de 2023. https://goo.gl/ZBaM2C

CURSOS E EVENTOS
23 e 24/10 - Primeiro Simpósio Brasileiro de Especialidades Emergentes
30/11 - 39º Seminário Básico de Responsabilidade Técnica - CAMPO GRANDE
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